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Nye krav vil give mere
træbyggeri i fremtiden
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ZARGES Faste stiger er en lagervare!
Hurtig levering, let at installere.

Træsektionen glæder sig over den nye
klimastrategi, hvor CO2-krav ved nybyggeri
over 1000 m2 indfases, mens CO2-krav for
øvrigt nybyggeri indføres fra 2025
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Siden regeringen kom med en ny strategi for bæredygtigt byggeri, har flere
sagkyndige i branchen undret sig over,
at strategien først havde et loft over
CO2-udledningen i 2027. En af dem,
der længe har talt for at indføre et CO2loft tidligere end 2027, er Træsektionen
under DI Dansk Byggeri, der derfor hilser det ’nye’ loft fra 2023 velkommen:
- Det er en kortsigtet tankegang at
udskyde de nødvendige handlinger. Især
når vi ved, at der er muligheder og greb,
der kan aktiveres nu. Derfor glæder det
os, at der er opnået bred politisk enighed
om, at den nye strategi for bæredygtigt
byggeri indfører CO2-krav til nybyggeri
fra 2023. Den nye aftale er mere ambitiøs
og sætter en bæredygtig retning for byggeriet de kommende år, siger Træsektionens formand, Martin Skou Heidemann.
I den nye strategi indfases CO2-krav
ved nybyggeri over 1000 m2 med en
CO2-grænseværdi svarende til 12 kg
CO2-ækv/m2/år, mens CO2-krav for
øvrigt nybyggeri indføres fra 2025. I slutningen af 2023 skal grænseværdier for
2025 fastsættes ud fra den nyeste viden
og data, hvorefter grænseværdierne vurderes igen hvert andet år frem mod 2029.

som en del af facaden, men især i selve
konstruktionen. Træ optager nemlig CO2
fra luften, oplagrer det i produktet og er
en genanvendelig ressource.
- Træ i byggeriet er en oplagt genvej til
en hurtig CO2-reduktion. Gevinsten kan
mærkes med det samme og kræver ikke
flere års ventetid på den teknologiske
udvikling. At bruge mere træ i byggeriet
giver resultater her og nu og ikke kun efter
en længere brugsperiode. Teknologien
og den byggetekniske viden er så langt
fremme, at man godt kunne have indført
CO2-kravene hurtigere end tilfældet er,
siger Martin Skou Heidemann.

Efterspørgslen på
træbyggerier vil stige
I starten af 2020 holdt Folketingets
boligudvalg konference om mere træ
i byggeriet. Her blev det påpeget, at
der manglede politiske initiativer til at
fjerne barriererne, der hæmmer stigende
brug af materialet i byggeriet. Med en
ny strategi for bæredygtigt byggeri og
bred enighed om at mere træ i byggeriet
er næste nødvendige skridt for at reducere klimabelastningen fra bygninger,
ser man hos Træsektionen frem til, at
efterspørgslen på træbyggerier stiger:
- Vores medlemmer har som udgangspunkt et ønske om at bygge med mere
træ i de mange konstruktioner, hvor det
giver god mening. Træ kan bruges i langt
større omfang, end det har været tilfældet

Træ kan være genvejen til
mindre CO2-udledning
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Sikkerhed

En rapport fra Rambøll viser, at det er
muligt at reducere CO2-påvirkningen fra
opførelsen af et byggeri med op til 45 % til
samme byggepris alene ved at ændre på
materialevalget. Det materiale, som rapporten peger på, er træ – ikke kun som en
del af facaden, men især i selve konstruktionen. Foto: Helene Høyer Mikkelsen.

Byggeriet står for 30 % af Danmarks
CO2-udledning, og i nybyggeri udgør
opførelse/materialer 50-75 % sammenholdt med en bygnings CO2-belastning
i dens levetid. Byggeriet har derfor
et stort potentiale for at sikre en grøn
omstilling af samfundet.
En rapport fra Rambøll viser, at det er
muligt at reducere CO2 påvirkningen fra
opførelsen af et byggeri med op til 45 %
til samme byggepris alene ved at ændre
på materialevalget. Det materiale, som
rapporten peger på, er træ – ikke kun

via skridsikre trin - med
perforeret eller riﬂet trin
overﬂade.

Stort udvalg
og mange valgmuligheder,
som for eksempel
ind-/udstigning, adgangssikring,
sikkerhedsdør, platforme og
faldsikring.

de sidste 50 år. Vi ser allerede nu de første byggerier med træ som det bærende
element, og med den nye lovændring ser
vi frem til, at den udvikling får yderligere
fart. Det er glædeligt, at der nu for alvor
sker noget på dette område, som, vi også
mener, er et oplagt sted at begynde, fremhæver Martin Skou Heidemann.

blive en sovepude for ikke at gøre noget.
Vores medlemmer gennemfører hver
eneste dag både store og små renoveringer, og det er vores opfattelse, at der også
her er mulighed for at anvende mere klimavenlige materialer. Træ er her allerede,
og fordelene ligger lige for, siger Martin
Skou Heidemann.
-kj

Oplagt med klimakrav
for renoveringer

Fakta

Strategien rummer også en aftale om
igangsætning af et udviklingsarbejde for
at realisere mere klimavenlige renoveringer. Et område, der ifølge Træsektionen fortjener stort fokus:
- Renoveringer er ofte mindre CO2-udledende end nybyggeri. Derfor er det
oplagt, at der også fastsættes klimakrav
for renoveringer, hvor der er et stort
potentiale. Det er fint, at man vil undersøge området nærmere, men det må ikke

Om Træsektionen

Hurtig montage
via ensartede standard
dele. Ikke nødvendigt
at opmåle på
monteringsstedet.
Hurtig montage
på grund af u-formet
muranker.

Træsektionen har 2500 medlemmer og har til formål bl.a. at samle
virksomheder, der arbejder indenfor
træområdet; tømrer- og bygningssnedkervirksomheder, glarmester-,
facade-, fuge- og tækkevirksomheder
mv. med naturlig eller traditionel tilknytning til faget.

Stort udvalg
i materialer: aluminium,
elokseret aluminium,
galvaniseret stål eller
rustfrit stål.

Design din egen stige nu på:
www.zarges.dk/fastestiger
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Renoveringer er ofte mindre CO2-udledende end nybyggeri, og det er derfor oplagt også at fastsætte klimakrav for renoveringer, hvor der er et stort potentiale, mener Træsektionen: - Vores
medlemmer gennemfører hver eneste dag både store og små renoveringer, og det er vores opfattelse, at der også her er mulighed for at anvende mere klimavenlige materialer, siger Martin
Skou Heidemann. Fotos: R. Hjortshøj.
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Mester & Svend 2022
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Søm af bøgetræ
og harpiks
hindrer kuldebroer
Københavns

Unik og
målrettet avis

Side 23

k roklub har fået
et nyt klubhus,
hvor beklædning
en er fastgjort med
træsøm, der kan
LignoLoc
være et vigtigt skridt
mere bæredygtig
mod en
retning

KAN DU SE FOR

SKEL?

DET ORIGINALE
ZINK LOOK
– OGSÅ TIL KOMMU
NER MED ZINKFO
RBUD

Foto: Logik & Co.

I ﬂere kommuner
er opsætning af zink
med unik beskyttelse
tagrender ikke længere
og 25 års garanti.
tilladt, når Overﬂaden
boligen anvender
på Stål Plus er så
lokalaﬂedning af
sammenlignelig med det originale
regnvand. Derfor
har Plastmo udviklet
zink look, at
det ikke er til at kende
Stål Plus Tagrenden
forskel med det
, som et stærkt
blotte øje. Tagrendens
alternativ til zink tagrender.
overﬂade er en
kombination af
zink, aluminium
og
magnesium
Miljørigtigt valg med
og indvendig er tagrenden
25 års garanti
tillige coated. Det
Med Stål Plus får din
giver tagrenden sit
kunde det originale
ﬂotte udtryk og ikke
zink look, som du
mindst en unik beogså kan anvende
i skyttelse. På
kommuner med zinkforbud.
den måde er det
Din kunde er at
muligt
bevare det originale
derudover garanteret
zink look –
en solid tagrende
også i kommuner
med zinkforbud.

De tider er nemlig for længst forbi, hvor mester alene bestemte materialevalg og indkøb af
værktøj og andet grej. Disse vigtige beslutninger træffes i dag ofte i tæt samarbejde mellem
mester og svend. Og med leverandøren på sidelinjen.

ZINK

1. Spar tid
Plastmo Tagrender
monteres med bagkanten
først, så du kan
montere nye tagrender
i de
gamle rendejern, og
undgå opbrydning
af taget
– Det’ nemt. De gamle
rendejern skjules
med
rendejernskapsler
for et perfekt slutresultat
.
2. Gedigent håndværk
En ekstra fordel
ved montering af
Stål Plus
tagrender er tagrendens
styrke. Tagrendens
solide kerne sikrer,
at du uden problemer
kan
stille en stige op
ad tagrenden, uden
at den
deformerer.

Efterlader et helt
nyt
materiale til genbru
g

Træsømmene er fremstillet
Holdbart og
af bøgetræ
og harpiks og er skudt
hyggeligt klubhu
s
en trykluft-sømpistol ind i facaden med
Det nye klubhus
ved Islands Brygge
det nye klubhus. Det ved opførelsen af
skal erstatte de
er med til at danne
gamle
friktion og varme
ninger, som medlemm udtjente bygog danner samtidig
erne af både Roen
stærk og holdbar binding
og Kajakklubben
har anvendt igennem
i træet.
Sammenlignet med
årtier:
søm har træsømme almindelige metalDe
får
et
større
ne
ifølge Balder
og
Johansen også en
venligt klubhus i to langt mere energilang række fordele:
etager, hvor de både
- I modsætning til befæstelse
kan separere sig
i eget klublokale
selementer
af stål eller andet metal
og
lave fælles aktiviteter
for begge klubber,
grønt byggeprodukt. er træsømmene et
fortæller Balder Johansen
over og efterlader De kan nemt skæres
- Med det nye klubhus og fortsætter:
et helt nyt materiale
får de plads til
til genbrug, og de
alle deres kajakker
er
og
over for insekter pga. modstandsdygtige
fælles træningsrum robåde og et stort
harpiksindholdet,
i underetagen med
fortæller han og fortsætter:
trænings- og romaskine
r. Ovenpå kan de
- Udvendig træbeklæd
se frem til lækre fællesrum
ning med metal, gode bade- og
søm giver ofte misfarvnin
omklædningsfacilite
ger på træet,
ter og en balkon med
hvis sømmene ruster
udsigt over havnen.
med tiden. Træsøm-kj

3. Lim eller klik
Alle Plastmo Tagrender
kan monteres med
lim. Udover lim har
du også mulighed
for at
montere Stål Plus
i str. 11 / Ø75 mm
med
gummisamling.

TAGRENDE
BEREGNER
er:

Avisen sendes til mesteren på kontoret og til svenden på hans privatadresse. Så er både
mester og svend klædt godt på til at træffe beslutninger til gavn for virksomheden og
kunderne.

STÅL PLUS

FORDELE

Få en samlet
materialeliste på
dit projekt her:

j

Mester & Svend er en unik, målrettet avis for tømrer- og snedkersvende samt deres mestre.

Entreprenørvirksom
heden Logik & Co.
har ambitioner om
mene er derimod usynlige
at
tighed i byggebran fremme bæredygat der kommer kuldebroe og forhindrer,
chen
miljørigtige materialer gennem valg af
Engrosvirksomhede r i materialerne.
og produkter. Nu
har entreprenørvirksomh
handler af træsømme n Carl Ras er foreden for første
gang anvendt træsøm
leveret til Logik & ne, som de nu har
til
Co.
Træsømmene bruges et byggeri.
dog langt fra det eneste Træsømmene er
på hele den
bæredygtige proudvendige beklædnin
dukt, Carl Ras har
g
af
leveret til Logik &
det
nye fælles
klubhus for Roklubbe
Co.
Samarbejdet mellem
n SAS og Bryggens Kajak Klub
engrosvirksomheden entreprenøren og
i København og skal
går nemlig mange
sikre et godt og endnu
år tilbage:
mere bæredygtigt
håndværk:
- Vi har brugt Carl
Ras som vores faste
- Det har altid været
isenkræmmer leverandø
vigtigt for os at tage
r siden år 1993.
et stort ansvar på bæredygti
Vi oplever en god
ghedsfron
service
og sparring,
ten.
Træsømmene kan
og de har altid været
være en vigtig investering i fremtidens bæredygti
søge nye mulighede gode til at underr
ge byggerier.
for bæredygtige og
Håbet er derfor, at
klimavenlige produkter.
vi kan gå foran som
et
godt eksempel og inspirere
og beslag har vi f.eks. Udover værktøj
me bæredygtige retning, andre til sambæredygtigt arbejdstøj også fået leveret
fortæller daglig
til byggepladsen,
leder i Logik & Co.,
fordi de ved, vi har
Balder Johansen.
et
bæredygtige på alle ønske om at være
fronter, siger Balder
Johansen.
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Redaktionen på Mester & Svend skriver artikler, der både øger den faglige viden om materialer og produkter – og inspirerer og baner vejen for nye samarbejdsformer og udførelsesmetoder.

Vanetænkning
skal udfordres

Karl Nørgaard, Magnus

Som leverandør og annoncør har du derfor en helt unik mulighed for at ramme beslutningstagerne i tømrer- og snedkerbranchen og få både mester og svend i tale i samme avis.

Annoncesalg:
Salgschef
Kim Anker
anker@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 22

Redaktion:
Fagredaktør
Daniel Christensen
daniel@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 17

2021

De sidste par år har
få fat i gode og sunde de arbejdet på at
byggematerialer
i hamp, ler, træ og
kalk som alternative
til beton, gipsplader
r
og stenuldsisolering.
- Vores byggematerialer
er importeret
fra Belgien, Tyskland
og Frankrig, og flere af dem er endnu
ikke set i Danmark
før.
De er meget renere
og bedre for naturen
og er sundere at arbejde
med. Samtidig
har de lav miljøpåvir
kning og bidrager til
sundere bygninger
og et sundere indeklima, fortæller de.

Henriques og Mikkel

Damgaard Nielsen,

der står bag Havnens

For Gorm Rasmusse
et fælles ansvar, som n er bæredygtighed
at udvikle byggebran vi alle bør løfte for
chen:
- Bæredygtighed er
en proces og noget,
der tager tid i en branche,
der har været
præget af faste normer
te produkter skal kunne.for, hvad de enkelMen der er ingen
tvivl om, at det er
den
går, fortæller han og retning, branchen
løsninger ofte skabes,tilføjer, at de bedste
involveres i processen når flere partnere
:
- Vi tror på, at samarbejd
e om bæredygtige løsninger
er
innovative ideer og vejen frem, fordi
nye
når forskellige menneskemuligheder sker,
r mødes. Det er
vores partnerskab
med Havnens Hænder
et godt eksempel
på.
udfordre branchens Sammen kan vi
vanetænkning og
samtidig hjælpe kunderne
med at blive
en del af udviklinge
n.
-kj

Hænder.

Samarbejde skal gør
e
nemmere at bygge det
bæredygtigt

Carl Ras har indgået
et partnerskab med
det bæredygtige byggemar
- Gennem det nye
ked Havnens
partnerskab med
Hænder. Formålet
Havnens Hænder
er at skabe bedre
ønsker vi at klæde
vidensdeling om
vores kunder bedre
bæredygtige og biobaserede byggemat
løsninger og forbedrepå til bæredygtige
erialer og gøre dem
lettere tilgængelige
så det bliver nemmereadgangen til dem,
for de udførende
at bygge bærehåndværkere:
dygtigt.
- Grøn omstilling
kræver i høj grad,
at
vi sammen omstiller
tige materialevalg. os til nye bæredygBedre
mulighed
Vi
kunder har et ønske oplever, at vores
udbrede kendsk for at
abet
bæredygtig retning, om at gå i en mere
Det nye partnerska
b
viden om bæredygti men de mangler
nus Henriques, Karl glæder også MagNørgaard
byggeteknikker og ge materialer og
og Mikkel Damgaard Nielsen,
er udfordret på, hvorder står bag bygdan de skal gribe
gemarkedet for bæredygti
det
ge og biobasedirektør i Carl Ras, an, fortæller adm.
rede byggematerialer,
Gorm
Havnens Hænder,
Med det nye partnerska Rasmussen.
på Refshaleøen i Københav
b håber han på,
n:
at de sammen kan
- Vi er utrolig glade
skubbe til den grønne
for, at lige netop
omstilling i byggebran
Carl Ras har valgt
at
dernes udfordringer: chen og løse kunnerskab med os, da investere i et partde
- Havnens Hænder
værkere står for høj for os som håndbrænder
kvalitet
for
at
gøre
og
byggebranchen grønnere.
service.
Samtidig giver det
os
get stor viden på området De har opbygat udbrede kendskabebedre mulighed for
og kan levere
t til de nye byggekonkrete løsninger
materialer på det
gennem rådgivning
danske marked, så
og produkter, der
vi
sammen kan gøre
ikke
en forskel for miljøet
før. Det går rigtig godt er set i branchen
og indeklimaet, fortæller
i spænd med Carl
de tre håndværRas’ vision om at udvikle
kere, der har mere end
i en bæredygtig retning, byggebranchen
byggematerialer og 20 års erfaring med
fortæller han og
fortsætter:
selv har bygget med byggemetoder og
de
bæredygti
ge og
biobaserede byggemat
erialer, de sælger.
Havnens

Hænder ligger på

Refshaleøen i København

Affaldstræ bliver til
shelters og udekøk
kener

Virksomheden Woods
By Human
Results fra Silkeborg
laver håndlavede plankeborde, shelters,
plantekasser,
solsenge, udekøkke
ner m.m. i træ. De
er afhængige af, at
offentlige og private
donerer brugt træ
til de smukke produkter, som de bl.a.
sælger gennem deres
Facebook-side. Til
det
har
Kingo nu
meldt sig på banen:
- Vi har indgået en
By Human Results aftale med Woods
om, at de kan hente
affaldstræ i vores modtagea
nlæg i Silkeborg. Nogle gange
får
ind, hvor der er megetvi rigtig gode læs
at
hente.
Træet
bliver ellers fliset
og
brænding eller andre anvendt til forformål, siger Ann
Bøgelund, der er juniorkon
sulent i Kingo
Recycling.

.

Kingo har også aftalt,
at Woods By
Human Results kan
hente
udvalgte lokale nedrivningtræ direkte fra
sopgaver:
- Aftalen er en win-win-s
ituation for
både os og dem.
De
de skal bruge, og vi kan hente det træ,
sparer
nedtagning af materialer arbejdstid ved
kræver, er lidt koordiner . Det eneste, det
somhedens genbrugsk ing, tilføjer virkonsulent, Bjarne
Pedersen.
-kj

Woods By Human
Results
arbejder videre
med træet,
der kommer fra
Kingos
nedrivningsopgaver.

Mester & Svend – forventet oplagsfordeling i 2022
Tømrer-/snedkersvende, privatadresser
Tømrer- og snedkerfirmaer
Entreprenører med tømrer-/snedkerarbejde

Antal
10.841
5.376
1.562

Organisationer, skoler, leverandørfirmaer m.fl.

443

Bygningskonstruktører/byggeteknikere, ingeniører

385

Andre håndværkere (herunder gulvlæggere)

419

Nr. 3 – 31. maj 2021

·

Flere beklæder facade
n med træ

Byggerier, hvor
træ
beklædningen, skyder indarbejdes i
i stigende grad op
over hele landet –
lige
huse og sommerhu fra private helårsse til almene boligbyggerier. En del
af
af trævirksomheden træet bliver leveret
seneste år har oplevetKeflico, som det
i form af en syvdoblin en massiv vækst
g i efterspørgslen
på netop træ til beklædnin
- Det er virkelig positivtg af facader.
er begyndt at efterspørg at se, at flere
klimavenlige materialer e træ og andre
til deres byggeprojekter. Vores nye
specialfremstillede
facadesortiment,
som
tømmerhandlere landet forhandles hos
over, er et godt
eksempel på dette.
Interessen for sortimentet har simpelthe
n
forventninger, lyder overgået alle vores
direktør i Keflico, det fra kommerciel
Camilla Hyldgaard
Thomsen, som fortsætter
:
- Vi ser en tendens
til, at flere vælger
løsninger, hvor produkter
positivt til den bæredygti ne bidrager
ge udvikling.
Alle produkterne
i
ment kommer derfor vores facadesortiskovbrug. Derudove også fra certificeret
os også mulighed r giver sortimentet
for en langt bedre
udnyttelse af træ helt
beklædning af facadergenerelt, da der til
oftest
anvendes
mindre og smallere
dimensioner, end der
traditionelt efterspørg
Hos Keflico oplever
es i markedet. Det
man, at flere vælger
den bæredygti
løsninger,
ge udvikling.

I alt

19.026

Mester & Svend sendes med beslutningstagerens navn trykt på avisen (eller folien)
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I løbet af ét år er
efterspørgsel på
træ
til facadebeklædning
syvdoblet hos trævirksomheden Keflic
o

skaber nye bæredygti
ge muligheder for
brugen af træ.
Keflicos nye facadesor
timent indeholder syv forskellig
populære træsorter e træsorter, lige fra
som f.eks. eg til tropiske træsorter som
ipé
træ i termobehandlet samt modificeret
fyr og ask. Træ til
facadebeklædning
kan således fås med
mange forskellige
udtryk, mens det samtidig er let at montere
i flere sammenhænge og kan anvendes
lige fra en unik
bygningsfacade til
beklædning af et skur
eller en garage.
Sortimentet henvende
r sig dermed til
en bred målgruppe,
som alle tiltrækkes
af
et naturligt look og
en klimavenlig profil,
hvilket også er en
af grundene til den
så
hurtigt stigende interesse:
- Vi har en ambition
tilgængeligt for alle. om at gøre træ mere
været et helt klart Derfor har det også
fokus
et sortiment af facadeprofor os at udvikle
dukter, der både
henvender sig til
de private boligejere
og arkitekter, entreprenø
rer samt andre
aktører i byggeriet.
Det
godt med ved at skabe er vi lykkedes ret
et bredt sortiment
af produkter, der
er let tilgængelige,
nemme at anvende
og har klimavenlig
profil. Det betyder
bred målgruppe, der også, at det er en
løsningerne i vores lige nu efterspørger
sortiment, forklarer
Camilla Hyldgaard
Thomsen.
Hele sortimentet
er en del af et fast
lagersortiment hos
Keflico og forhandle
hos tømmerhandlere
s
desuden også muligt landet over. Det er
at få specialfremstillede, træbaserede
løsninger til et givent
projekt.

hvor produktern

e bidrager positivt

til

-kj

Med Jacobi Tegls
engoberede og
matglaserede over
flader, sikres
det rigtige match
til dit tag
Z5 Falstagsten,Gammelrød
, Engoberet

J11v Silkeglaseret

Bordeauxrød, glans

25

Z5 Silkeglaseret

Toscanarød,glans

18

NYHED
J13v Silkeglaseret

Vulkansort, glans

16

Z5 Silkeglaseret
Antracit, glans 12

20 forskellige tagste
nsmodeller i mere
end
50 farvenuancer og
eksklusive overfla
der
samt vores eksper
tise og garantier sikrer
det rigtige match
til taget.

Se og læs mere om
Jacobi Tegls store
udvalg og bestil
en
gratis prøvesten
på:
jacobi-tagtegl.dk

Z9 Særligt velegnet til
store tagflader.

Walther Stylist

Eksklusiv æstetik.

Z10 Talrige arkitek-

toniske muligheder.

Jacobi Tegl A/S ·

J11v Alsidig, fleksibel
og let at lægge.

Z5 Klassisk form, stort

udvalg
i farver og forædlinger.

Oddesundvej 37 ·
6715 Esbjerg N · Tlf.:
75 12 53 62
info@jacobi-tagtegl.dk
· www.jacobi-tag
tegl.dk

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Magasinet Gulv, Byens Boligforeninger og Lager & Transport – Logistikmagasinet.
På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, aaretsbyggeri.dk, PackM.dk, LTL.dk og IT-Reload.dk

Online markedsføring

Få kontakt til tømrerbranchen online
Med en million visninger og over
400.000 besøgende om året er
BygTek.dk en vigtig nyhedsplatform for byggebranchen
•
•
•
•
•
•
•

Tømrer
Entreprenører
Håndværksvirksomheder
Arkitekter og ingeniører
Trælaster og byggemarkeder
Bygherrer
Boligforeninger

Mester & Svend samarbejder med
BygTek.dk om at skabe det bedste
online-univers for byggebranchen

Markedsføring
i nyhedsbrev til
25.000 modtagere

Markedsføring på BygTek.dk – bliv medlem
Få jeres pressemeddelelser på BygTek.dk og i nyhedsbrevet.
Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et
bestemt tema f.eks. facader.
Få bedre SEO-optimering på Google med link på BygTek.dk
Få jeres brochure/white paper på BygTek.dk

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.
Aftalen kan også gælde markedsføring på Byggeri.dk

Kontakt

Vores digitale univers omfatter bl.a. også Byggeri.dk, der
besøges af private med planer om boligforbedringer og
UgensErhverv.dk

Salgschef
Kim Anker
anker@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 22

Mediekonsulent
Preben Reinholdt Andersen
andersen@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 14

Nyt om Bæredygtighed

Tillæg: Nyt om Bæredygtighed
NYT OM
HED
BÆREDYrsoGneTr i byIG
ggebranchen
Tillæg til 60.000

pe

ladene
rbejde med fagb

I sama

nye standarder
I Ørestad sættes der geri
for bæredygtigt byg
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1. Cirkulær økonomi med Cradle to Cradle
Det internationale designkoncept Cradle to
Cradle er valgt som strategisk ramme om
Troldtekts forretning, fordi konceptet favner
de vigtigste områder af bæredygtighed.

Når en virksomhed vil have sine produkter Cradle to Cradle-certificeret, kræver
det løbende fremskridt inden for fem områder:
• Materialesundhed
• Genanvendelse
• Vedvarende energi

Målet med Cradle to Cradle er en cirkulær økonomi, hvor alting skal ses som en
ressource for noget andet, hvor produktion baseres på vedvarende energi, og hvor
mangfoldighed, herunder biodiversitet, er i
fokus.

• Ansvarlig forvaltning af vandressourcen
• Social ansvarlighed

Troldtekt akustikplader er foreløbig certificeret på sølvniveau – det tredje af
Cradle to Cradles fem niveauer, som går fra basis til platin. Certificeringen
omfatter hele serien af Troldtekt træbetonprodukter, og Troldtekt forventer at
avancere til guldniveau inden udgangen af 2021..

2. Fokus på fire FN-verdensmål
FN’s 17 verdensmål har fundet vej ind i de fleste brancher – også byggeriet, som kan bidrage
til, at flere af målene bliver opfyldt. Troldtekt har valgt at arbejde aktivt med de fire verdensmål
(og herunder syv delmål), hvor virksomheden kan gøre den største forskel.
Mål 3 – Sundhed og trivsel: Troldtekt sikrer et sundt indeklima i bygninger.
Det er i detaljer dokumenteret, at akustikpladerne ikke indeholder stoffer,
som er skadelige for mennesker og miljø.

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion: 97,7 procent af den forbrugte
energi på Troldtekts fabrik kommer fra vedvarende kilder - vindstrøm og
biobrændsel. Produktionsaffaldet opdeles i fraktioner, så det kan skabe
værdi som næringsstof i naturen eller som råvare i produktion af ny cement.
Mål 15 – Livet på land: Alt træ i Troldtekt akustikplader er certificeret efter
førende standarder for bæredygtig skovdrift. Kunderne kan frit vælge mellem
PEFC™- og FSC®-certificerede (FSC®C115450) akustikplader.

Mål 17 – Partnerskaber for handling: Troldtekt samarbejder med en række andre aktører, der ligesom Troldtekt også arbejder for at fremme cirkulær økonomi
i byggeriet. Iblandt dem er FSC Danmark, Cradle to Cradle NGO (Tyskland) og
Cradlenet (Sverige).

Fem fokusområder:

3. Certificeret træ gavner livet i skovene

Sådan bidrager Troldtekt til
bæredygtigt byggeri

Ved Troldtekts fabrik i den danske by Troldhede ligger der stakke af råtræ, så langt øjet rækker. Når
træet er afbarket og tørret i seks måneder, indgår det som råvare i de originale Troldtekt akustikplader.
Træ som byggemateriale er med til at fremme den grønne omstilling. Og når træet kommer fra dokumenteret bæredygtige skove, understøtter det samtidig biodiversiteten. I Troldtekt akustikplader indgår
kun træ fra danske skove, som er certificeret efter de førende skovstandarder – FSC® (FSC®C115450) og
PEFC™. Standarderne stiller krav om blandt andet hensyn til planter og dyr, at der ikke fældes mere træ,
end skoven kan reproducere, samt at en vis andel af skoven forbliver urørt.
I en film på www.troldtekt.dk viser Søren Dürr Grue – direktør i
ngo’en FSC Danmark – rundt i skoven, mens han fortæller om de krav,
som den internationalt anerkendte FSC-ordning stiller til skovene.

På den måde er Troldtekt med til at beskytte skovene mod tab af biodiversitet.

Byggebranchen kan for alvor rykke på den bæredygtige dagsorden ved at vælge materialer, som
er sunde for både mennesker og miljø, og som kan indgå i cirkulære kredsløb. Men hvordan er et
byggemateriale bæredygtigt i praksis? Læs om tilgangen til bæredygtighed hos Troldtekt A/S, som
modtog DI Prisen 2020 for sin grønne omstilling.

Flere vil være
klimahåndværker

ærkere
hold klimahåndv
Danmarks to første
kan nu råduddannede, og de
er blevet færdig
CO2-afder giver et lavere
give om faktorer,
energien.
tryk og sparer på
Læs side 2

geBæredygtighed i byg
es
processen skal nytænk

aktører og
klæde byggeriets
Nyt projekt skal
mere bærepå til at bygge
virksomheder bedre
dygtigt.
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Bæredygtighed fra
yderst til inderst

Byggeriet tegner sig for cirka 40 procent af
Europas ressource- og energiforbrug – samt
35 procent af affaldsproduktionen. Det
betyder, at byggebranchen kan skabe mærkmedbart positive forandringer.

et opført
er et bosted blevet
I Furesø Kommune
nter samlet
enter
– Bæredygtighed i byggeriet er et stort og
bæredygtige eleme
en lang række
svært emne, som ofte bliver kogt ned til en
snak om CO . Det er også vigtigt at reducere
under et tag.
2

CO -aftrykket, men bæredygtighed handler
Læs side 6
2

om meget mere end det. For eksempel kan
man vælge at genbruge byggematerialer,
som er fyldt med skadelige kemikalier. Det
giver måske nok et lavere CO2-aftryk, men
det er ikke særlig bæredygtigt.

Sådan lyder det fra Tina Kristensen, kommunikationschef hos Troldtekt A/S, der producerer de originale Troldtekt akustikplader.

> Find også viden, inspiration og film om
bæredygtigt byggeri på www.troldtekt.dk

5. Bidrager til point i certificering af
bæredygtige bygninger

En bæredygtig bygning skal tilgodese både miljø, økonomi og
sociale forhold, herunder sikre et sundt indeklima for brugerne af
bygningen. Støj, dårlig luftkvalitet og meget tør eller fugtig indeluft kan betyde
lav produktivitet på arbejdspladsen, dårligere indlæring i skolen og flere sygedage – til skade for menneskers velbefindende og for samfundsøkonomien.

Rådgivere og bygherrer vælger i dag ofte, at et byggeri skal
certificeres efter en bæredygtig bygningscertificering – som for eksempel
DGNB. Certificeringen er med til at sætte bæredygtigheden på formel, og i
certificeringen vurderes bygningen ud fra en lang række kriterier. Det antal
point, som bygningen opnår i vurderingen, afgør, hvilket certificeringsniveau
bygningen kan opnå.

Mange faktorer spiller ind på indeklimaet, og Troldtekt akustikløsninger kan
bidrage positivt inden for flere af dem:

En afgørende del af løsningen
Troldtekt modtog sidste år DI Prisen 2020
fra Dansk Industri for at øge sin konkurrencekraft gennem en ambitiøs grøn omstilling.
Her på siderne kan du læse om fem områder, som Troldtekt har fokus på i sit
bidrag til bæredygtigt byggeri.

4. Et sundt indeklima er også
bæredygtighed

Når et byggeri skal certificeres, har det altså også betydning for de entreprenører, der skal vælge materialer og løsninger til byggeriet.

• Troldtekt sikrer god akustik i et lokale.
• Skjult lavimpulsventilation gennem Troldtekt loftet kan sørge for en
jævn indblæsning af frisk luft uden træk.
• Troldtekt træbeton kan optage og afgive fugt – og dermed bidrage til
at sikre et indeklima med den rette luftfugtighed. Luftfugtigheden har
betydning for brugernes oplevede komfort i et rum.
• Troldtekt er dokumenteret fri for skadelige indholdsstoffer.
• Akustikpladerne har opnået Indeklimamærket i de bedste kategorier i
forhold til afgasning og partikelafgivelse.

Siden 1935 har dansk træ og cement udvundet
fra den danske undergrund været råvarerne i de
originale Troldtekt akustikplader. Produktionen
foregår i Danmark under moderne, miljøskånsomme forhold.

Sponsoreret indhold

Blandt andet via Cradle to Cradle-certificeringen og brugen af certificeret træ
bidrager Troldtekt positivt til pointene i flere af de førende certificeringer.
Rambøll har udarbejdet dokumentationspakker, som er en hjælp, når rådgivere skal vurdere Troldtekts bidrag til et specifikt projekt. Af dokumentationen fremgår det blandt andet, at Troldtekt kan bidrage til kriterier, som
tilsammen udgør over halvdelen af pointene i en DGNB-certificering.
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Spændende tillæg med præsentationer af bæredygtige løsninger og produkter.
Tillægget udkommer både på print i Mester & Svend
og BygTek, samt online på BygTek.dk og modtages i
alt af 60.000 personer i byggebranchen.

Udvikling i antal af Svanemærkede
lejligheder, huse og daginstitutioner
Norden
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Jan 2018

Jan 2019

Jan 2020

Jan 2021

Kilde:Nordisk Miljømærkning, statistik 2018-2021

Foto: AP Pension & nood. Alle rettigheder forbeholdt.

Tillægget Nyt om Bæredygtighed udsendes en gang
i foråret og en gang i efteråret.
Du har mulighed for at gøre byggebranchen
opmærksom på jeres bæredygtige løsninger ved
at indrykke en annonce eller en artikel i form af
Sponsoreret indhold.

Vækst i svanemærket byggeri
– tredobling på tre år
I Norden runder antallet af svanemærkede lejligheder, huse, skoler og daginstitutioner,
der enten er opført eller under konstruktion, snart 50.000
Svanemærket byggeri vinder i stigende grad indpas i Norden og i Danmark.
Det viser tal fra Nordisk Miljømærkning,
hvor antallet af byggerier med SvaneP UNHW HU WUHGREOHW Sn WUH nU , GDJ ÀQ
des der næsten 18.000 færdigbyggede
svanemærkede lejligheder, huse, skoler
og daginstitutioner i Norden, mens godt
31.000 er under opførelse (tallene er opgjort i boenheder).
, VWDUWHQ VN¡G GH ÁHVWH E\JJHULHU RS L
hovedstadsområdet, men interessen har
nu bredt sig til resten af landet.

Flere har fokus på
bæredygtigt byggeri
AP Pension står bag Kolding Sky – Jyllands første etagebyggeri med Svanemærket.
- I AP Pension vil vi gerne være med
til at påvirke byggeriet i en bæredygtig

retning, og derfor har vi taget en beslutning om kun at opføre svanemærkede
boligbyggerier. Jeg tror, det er den eneste
måde, du kan fremtidssikre dine ejendomsinvesteringer på. For erfaringen
viser, at vi med Svanemærket kan skabe
nogle meget attraktive ejendomme for
vores lejere og brugere – og som giver
gode afkast til vores kunder, siger Peter
Olsson, administrerende direktør i AP
Ejendomme.

Også i Guldborgsund Kommune
har man taget Svanemærket
til sig:
- Vi har et højt ambitionsniveau i Guldborgsund Kommune og vil gerne skabe
fremtidens bæredygtige skole i absolut
topklasse. Derfor er vi lige nu i gang
med at bygge en folkeskole i Sundby, der
EOLYHU FHUWLÀFHUHW PHG 6YDQHP UNHW 9L

vil gerne være med til at skabe et godt
arbejdsmiljø for børnene og lærerne, og
det er muligt med en svanemærket skole,
der netop er kendetegnet ved bl.a. et godt
indeklima. Derudover er vi også ved at
opføre en svanemærket skovbørnehave,
siger Simon Hansen, der er formand for
Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i
Guldborgsund Kommune.
Svanemærkets krav til de enkelte produktgrupper bliver løbende evalueret og
strammet. Det sikrer, at kravene bliver
stillet ud fra den nyeste viden og udviklingen i markedet – og på den måde er
Svanemærket med til at sikre en bæredygtig udvikling. Nordisk Miljømærkning forventer at sende skærpede krav til
byggeri i høring i starten af 2022 og kunne lancere kriterierne medio 2022.

Kontakt Salgschef Kim Anker på tlf. 46 93 66 22 eller på mail anker@odsgard.dk

Q

KENDETEGN VED ET
SVANEMÆRKET BYGGERI
· Lavt energiforbrug
· Godt indeklima
· Skrappe kemikaliekrav
· Strenge krav til bæredygtigt certiﬁceret træ
· Høj byggeteknisk kvalitet via
kontrol af en uvildig tredjepart
· God mulighed for genbrug og
genanvendelse af bygningsdele
Læs mere her:
www.svanemærket.dk/byggeri
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Få Sponsoreret indhold med i Mester & Svend
·
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tungere vinduer
U
NDQ IDVWJ¡UHV HQWHQ
ORGUHW HOOHU YDQGUH
6HOYH YLQGXHVO¡IWHU
W
Sn Y J HOOHU HW XGK
HQEHV
QJ 0HG XGVW\UHW
ULGUHYHW DOXPLQLXPVND WnUDI HQEDWWH
NDQPRQW¡UHQSODF
HUHYLQGXHWPHGEXQ
VVH XGVW\UHW PHG
SLYRW DUP SXPSH

GHQI¡UVW'HWJLYHU
GUHYQH
VWRUVWDELOLWHWRJSU
HOOHU JDÁHU GHU VW\UHV  VXJHNRSSHU

FLVLRQLPRQWHULQJH
Q
IUD GH PRQWHUH
GH KnQGWDJ HOOHU
8SFOLPEHUHU &(P
IUD HQ IMHUQEHWMHQLQJ
UNHWRJNDQO¡IWH

NJRJGHQKDUO
HWWHWDUEHMGHWIRUEOD


Q

·
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Robotter rykker ind
i Aarhus’ nye fyrtår
n
Lighthouse

Nr. 4 – 16. septe

skyder i
vejret på Aarhus
Ø.
Byggepladsen har
fået
fint besøg af robo
tten
Amigo fra Kobots,
der
hjælper tømrern
e med
at nå akkorden og
få
en bedre arbejdsd
ag
Når lejlighedsbyg
geriet Lighthouse
står
færdig næste år,
vil det være med
45
etager, 400 lejligh
eder
restaurant på toppen og en panoramaFor at holde tempo i 142 meters højde.
et
Hustømrerne alliere på byggesagen har
t sig med skærerobotten Amigo fra Kobot
s:
- Amigo er perfek
t
di vi har så mange til Lighthouse, forgipsplader, der skal
skæres. Svendene
slipper for det hårde
skærearbejde med
dyksaven, og vi kan
holde et godt tempo
på
vigtigt på et stort projek pladsen. Det er
se, hvor der ikke skal t som Lighthoubagefter tidsplanen, meget til, før vi er
siger entrepriseled
er
i Hustømrerne Morte
n
Hustømrerne har valgtKjær.
at bruge Amigo
både på Lighthouse
og søsterbyggeriet
Promenadehuset,
der ligger klos op
ad.
Robotten skærer plader
ne til efter mål,
som indtastes eller
indtales via en app
på telefonen.
- Amigo er meget
handy og nem at
betjene. Normalt
kan jeg skære til
én

mber 2021

Amigo giver en
bedre arbejdsstilling
tømrerne, som
slipper for det hårde for
de med dyksaven.
arbejFoto: Lasse Olsson
.

- Efter jeg er begyn
dt at arbejde med
Amigo, kan jeg
nøjes med den halve
allergimedicin. Der
er slet ikke den samme mængde støv
i luften, som vi plejer
at have.
Samme oplevelse
Nymark, som monte har montør Jonas
rer
- Der er stor forske gipspladerne.
tre gange så meget l. Vi plejer at have
støv i luften, som
vi
har nu. Vi skal heller
ikke børste pladerne
af, før vi monterer
dem. Pladen er skåret
pænt og præcist og
Jeg kan godt mærke er nem at montere.
,
når jeg kommer hjem,at jeg har det bedre,
fordi jeg ikke har
indåndet så meget
støv.

Nem at samle

mand, som monte
rer
holder jeg 4-5 mand gipspladerne. Nu
super godt flow på i gang. Det giver et
pladsen, siger tømrer
svend Jonas Engel
og tilføjer:
- Det er også rart,
foroverbøjet og save.at jeg ikke skal stå
bedre arbejdsstillin Jeg har en meget
g i løbet af dagen.

Sponsoreret indh

Normalt er luften
fyldt med støvpartikler, når svendene
saver gipsplader. Men
sådan er det ikke
med Amigo. Robott
en
har monteret en
støvsu
langt de fleste støvpa ger, der fanger
ikke til at tage fejl rtikler. Effekten er
af, siger skæremester
Jonas Engel:

Hver aften pakker
mandskabet Amigo
ned i en boks for at
undgå tyveri. Næste
morgen pakker de
den
den hen, hvor dagens ud igen og rykker
skærearbejde skal
foregå. Det tager
maksimalt ti minutt
er,
og så er robotten klar
til
- Vi er super glade dagens arbejde.
giver et bedre arbejd for Amigo. Den
smiljø
og sparer
værdifuld tid. Der
skal være en vis volumen i opgaven for
at
Amigo. Derfor er få mest muligt ud af
den
lighedsbyggerier, et bedst på store lejsygehusprojekt eller
et erhvervsbyggeri,
siger Morten Kjær.

old

0RUWHQ +HLGH L WDNW
PHG DW RSJDYHUQH
PHG YLQGXHVPRQWD
JH HU EOHYHW VWDGLJW

PHUHEHODVWHQGH
 0HG GH Q\H NUDY
RP ODJV HQHUJL
UXGHU L Q\E\JJHUL
HU YLQGXHU MR JHQHUH
OW
EOHYHWWXQJHUHRJP
DQJHSULYDWHKXVE\J

JHUH YLO JHUQH KDYH
VWRUH YLQGXHVSDUWLH
U
IRU DW In Vn PHJHW
O\V VRP PXOLJW LQG
L
EROLJHQVLJHUKDQ
RJIRUWV WWHU
 9LQGXHVO¡IWHUHQ
JLYHU L VLJ VHOY GHQ
IRUGHODWPDQEOLYH
UVSDUHWIRUYLUNHOLJ
W
PDQJH WXQJH O¡IW
RJ DOW WLOEHK¡UHW J¡U
GHWPXOLJWIRURVDW
Jonas Uffe Møllen
NRPPHWLOSnVWHGHU
borg har selv været
med til

at udvikle Upclimber
KYRUGHWI¡UYDUVY
og sælger nu løfteren
UW+YLVYLDUEHMGHUS
PHGHQU NNHIRUVNHOOLJW
n
DVIDOWHUHW YHM HOOHU
WLOEHK¡ULVLW¿UPD
IRUWRY EUXJHU YL QRU
Nordic Tech Tools
PDOWHQERPOLIWWLODW
ApS.
O¡IWHYLQGXHUQHPHG

PHQGHWNDQ YLDIJ
RGHJUXQGHLNNHLI
RU
HNVHPSHO WUDSSHRSJDQJ
Fakta
H HOOHU L YLOODKD
YHUKYRUOLIWHQVDQG
V\QOLJYLVYLONRPPH

LNDUDPERODJHPHGH
WVWDXGHEHG +HUHU

GHQOHWWH-,% OLJHWLO
DWWDJHXQGHUDUPH
Q
RJV WWHRSKYLVYL
Løfter
op til 130 kg. F.eks.
LNNHL
vindueseleHQ VNLQQH PHG O¡EHND VWHGHWPRQWHUHU
menter for tømrer
W XQGHU XGK QJHW
e, tegloverlægge
re
8GRYHU DW 8SFOLP
for murere og glas
EHU VSDUHU RV IRU
for glarmestre.
HQ
PDVVH WXQJH O¡IWJ
Forhandles samme
¡UGHQGHWPXOLJWI
n et bred udvalg
RU
HQHQNHOWPDQGHOOHU
af tilbehør af Nordic
NYLQGHDWNODUHPDQ
Tech
Tools
ApS i

JHYLQGXHVPRQWHULQ
Glostrup.
JHUGHUHOOHUVNU
YHU

Upclimber

-dc

Brede plankegulv
e i Hærdet Træ fr
a Bjelin,
nu ikke bare i eg
etræ, men også i
ask!

Bjelin har udviklet,
producerer og sælg
er nu i Danmark
som traditionelle
et stort varieret
trægulve. Gulvene
sortiment af ægte
produceres på en
Välinge Innovatio
trægulve, der er
af verdens mest
n i den smukke skån
tre gange så hård
moderne gulvfabri
ske by Viken
e
kker tæt på Bjeli
ns søsterselskab
Woodura er den patente
rede teknik,

der gør det muligt
at hærde træ og at
anvende hele træet
som råvare i
produktionen. Bæred
ygtigt både for os
mennesker og
for vores dyrebare
miljø. Kort beskre
vet presse
XQGHUK¡MYDUPHVDP
PHQPHGHQWU ÀEHUSO s træet
DIHQWU SXOYHUEODQGL
DGHG NNHW
QJ2YHUÁDGHQNRP
SULPHUHVRJ
træpulveret trænge
r ind i
K UGHWWU VRPHUÁHUH træet nedefra. Resultatet er
JDQJHVW UNHUHRJKnUG
et traditionelt trægul
HUHHQG
v, samtidigt med at
udseendet og
følelsen af det ægte
træ bevares.
Udover slidstyrken
har gulvene også en
uovertruffen
modstandsdygtighed
overfor fugtpåvirknin
kræver kun minim
ger og de
al vedligeholdelse.
Samm
verdens stærkeste
kliksamling, den miljøv en med
enlige og
bæredygtige produk
tion og den optima
le udnyttelse af
råvarerne, åbner der
sig nu en verden af
muligheder
med et stort variere
t sortiment af ægte
plankegulve til
PHJHWNRQNXUUHQFH
G\JWLJHSULVHU(QG
HODIVRUWLPHQWHW
udgøres af et stort
og varieret udvalg
af plankegulve der
HUY VHQWOLJWEUHGH
UHHQGKYDGGHUHOOHU
VÀQGHVWLOJ Qgeligt på markedet.
9LWLOE\GHU JWHSOD
QNHJXOYHLEUHGGHUS
VnJDUFPVRPHU
nRJ
KHOWXQLNW²RJVnO
QJGHQSnSODQNHUQHSnJRGWRJYHO
PHWHUSnGHEUHG
HVWHSODQNHU
er sjældent set specie
lt i denne prisklasse,
siger Henrik
2WWHVHQ&RXQWU\0D
QDJHUKRV%MHOLQ'HQ
PDUN

Han fortsætter: - Sædva
nligvis er brede planke
også ret tykke, men
gulve
teknikken med hærdet
at producere produk
træ tillader
terne meget tynde,
kun 11 mm. Læg
dertil et sortiment
med tre sorteringer
mange forskellige
LQGIDUYQLQJHUVDPWR
YHUÁDGHEHKDQGOLQJH
URJHQNYDOLWHW
langt ud over det sædva
nlige.
- Indtil nu har langt
den største del af vores
tion været koncen
produktreret omkring planke
gulve i egetræ,

men vi udvider nu
plankegulvssortime
ntet, der vil passe
specielt godt til det
danske marked med
luksuriøse
plankegulve i ask.
- Helt unikt for disse
gulve er, at vi har
fokuseret på
at kunne tilbyde et
sortiment i en enestå
ende
ren og rolig sorteri
ng af træet, uden asketræ ensartet,
kernetræ og karakt
ets mørke
eristiske og marka
nte farvevariationer. Vi leverer askegu
lvene med en lys,
hvid
indfarvning, slutter
eller en grå
Henrik Ottesen.
Bjelin er i gang med
at etablere en stærk
sation og et omfatt
salgsorganiende forhandlerne
tværk i Danmark
bestående fortrinsvis
af trælaster og byggem
vil næste år, hvis ellers
arkeder og
genåbningsplanerne
delse med COVID
i forbin-19 pandemien tillade
r det, være at
ÀQGHSn%\JJHUL·
IUDGPDUWV
L0(66(&
i Fredericia.
Bjelins udvikling
i Danmark er en del
af en international vækstplan, hvor
målsætningen er at
blive verdens
største og mest bæredy
gtige trægulvsprod
ucent. For at
imødekomme den
stigende efterspørgsel
efter hærdede
trægulve er Bjelin
nu ved at bygge endnu
en trægulvfaEULNL2JXOLQL.URDW
LHQ$QO JJHW2JXOLQ
GHQVVW¡UVWHWU JXOYID
EOLYHUYHUEULNQnUGHQVWnUI
UGLJL
Læs mere om Bjelins
innovative gulve her:
www.bjelin.com

Med Sponsoreret indhold kan du få en omtale med i Mester & Svend
Det kan være en kundecase eller en nyhed om jeres løsninger/produkter.
Hvis der er behov, så hjælper vi gerne med at skrive historien, så læserne får det helt rigtige budskab.
Historien kan efterfølgende bruges i jeres markedsføring f.eks. som reference på jeres site eller som en
pdf-fil, der kan vedhæftes et tilbud.
Prisen for Sponsoreret indhold er 20.800 kroner for en hel side og 10.900 kroner for 1/2 side.
Skal vi skrive jeres Sponsoreret indhold, så starter priserne ved 4.000 kroner.

Kontakt Salgschef Kim Anker på tlf. 46 93 66 22 eller på mail anker@odsgard.dk

Udgivelser og temaer 2022
Deadline

Omdeles fra

Tema

Nr. 1

4. februar

21. februar – uge 8

• Byggeri´22, 1.-4. marts

Nr. 2

24. marts

11. april – uge 15

•
•
•
•
•

Nr. 3

11. maj

30. maj – uge 22

•
•
•
•
•

Tag og facader
CLT
Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
Værktøj
Biler

Nr. 4

31. august

16. september – uge 37

•
•
•
•

Skruer, beslag, befæstigelse (let, svær og kemisk)
Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
Værktøj
Biler

Nr. 5

7. oktober

24. oktober – uge 43

Energirenovering (vinduer, døre, isolering etc.)
Leasing
Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
Værktøj
Biler
Tillæg: Nyt om Bæredygtighed

Nr. 6

7. november

21. november – uge 47

•
•
•
•
•

·
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Nr. 2 – 28. april

2021

Energirenovering (vinduer, døre, isolering ect.)
Terrasser
Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
Værktøj
Biler
Tillæg: Nyt om Bæredygtighed

•
•
•
•
•

Indendørs renovering (gulv, loft, væg og trapper)
Radon
Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
Værktøj
Biler

rassen,
3D-beregner viser ter
et
gg
by
er
n
før de
træleverandør Frøslev
Den sønderjyske
3D-beregner, som
har udviklet en særlig
e, hvordan en
gør det muligt at visualiser
eller renovationstræterrasse, et hegn at se ud.
til
skjuler vil komme
er et billede af det
Alt, det kræver,
som så lægges
have,
eller
hus
pågældende
’3D-beregner’ på Frøind i programmet
kan tilføjes
Herefter
slevs hjemmeside.
hør, som man
terrasser, hegn og havetilbe
, hvor man overplacerer lige nøjagtigt virkelige verden.
den
vejer at gøre det i man også lege med
På hjemmesiden kan profiler, indtil man
træsorter, farver og
rette udtryk. Skal der
kommer frem til det
unkt i en kundes egen
ikke tages udgangsp
ets
benytte programm
matrikel, kan man
e.
standardhus og græsplæn
det dermed lettere
3D-beregneren gør finde de rigtige
at
ligt
og mere overskue
til sommerens
materialer og mængder
kter, fortæller Josekommende haveproje
salgs- og e-handels
fine Gosvig, der er
koordinator hos Frøslev:
i gang, og somme- Foråret er så småt får rigtig mange
Det
ren står for døren. udenfor. Her vil de
danskere til at rykke
at
projekter som f.eks.
gå i gang med nye
rejse et nyt hegn
terrasse,
ny
en
anlægge
på ny med højbede.
eller indrette haven
svært at gennemskue
Men det kan være
materialer og farver
og anbefale, hvilke de forskellige huse
der passer bedst til vi udviklet vores
har
og haver. Derfor
det muligt at visu3D-beregner, der gør

anbefale
gør det lettere at til kom3D-beregneren
og mængder
de rigtige materialer
kter.
mende haveproje

, hvordan
er kan man visualisere
Med Frøslevs 3D-beregn til at se ud.
komme
vationsskjuler vil

me, fortæller
alisere kundernes havedrøm
Josefine Gosvig.
3D-beregneren gør
Hun forklarer, at
helt ind på hvert
det muligt at zoomehegnsmodul.
enkelt terrasse- eller helt nært billede
et
kunden
får
- Så
til
kan tage stilling
af materialerne og f.eks. farve, profil
vigtige detaljer som
og træsort.

en træterrasse,

et hegn eller reno-

danskerne bedre på
Udover at klæde
ekter, så hjælper
som visuelle havearkit
med at udregne de
3D-beregneren også
.
rigtige materialemængder
er afsluttet, får kunNår haveprojektet
over hvilke præcise
den en oversigt
og i hvor store
materialer, der er anvendt,
kan printes ud og
mængder. Styklisten byggemarked.
lokale
det
i
es
medbring

at regne ud, hvor
- Det kan være svært ene og den anden
den
mange brædder af
til en ny terrasse
slags man skal bruge vores 3D-beregner
eller et nyt hegn. Men
med en præcis
er udviklet, så den kommer
Den kan man så tage
stykliste til sidst.
byggemarked og
med ned i det lokale Josefine Gosvig.
købe ind efter, fortæller en samlet stykmed
Udover at komme
3D-beregner også
liste giver Frøslevs
en samlet mateudregne
at
for
mulighed
rialepris:
med sit have- Når man er helt færdigkan man klikke
neren,
projekt i 3D-bereg I løbet af nogle dage
på ’send mig en pris’. konkret tilbud fra
så et
modtager kunden
rked på de ønskede
sit lokale byggema
varer, siger hun.
-kj
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Nr. 4 – 16. september 2021
Brinttankene er gemt under bilens bund,
på det sted hvor den fuldt elektriske
Vivaro-e har batterier. Der er brint nok til
mindst 400 km kørsel, og optankning tager
samme tid, som det tager at tanke diesel.

lsestekni k
Speciali sten for fastgøre

At bygge terrasse
Underkonstruktioner og

re!

har aldrig været lette

FF TOOL

fastgørelsessystemer

Værktøj

Justerbare fødder

• Let og hurtig montage
af terrassebrædder
• Sikrer et ensartet resultat
• Fikseringspunkter
er foruddeﬁnerede

Opel er klar med sin
første brintbil

SL PRO
Profi-Line

Drill Tool 50X

ECO-Line

ec.team
Hagen
dem Hofe 5 • D-58099
info@eurotec.team • www.eurot
E.u.r.o.Tec GmbH • Unter
2331 62 45-200 E-Mail:
45-0 • Fax 0049 (0)
Tel. 0049 (0) 2331 62

til 8 % hældning
• Selvnivellerende op
• UV-stabilitet
• Lang holdbarhed
på 55 til 102 mm
• Trinløst indstillelig højde
segenskaber
• Akustiske dæmpning

Øst
ej 14 • 9220 Aalborg
FF TOOL • Lundeborgv
• www.fftool.dk
• E-Mail: tool@fftool.dk
Tel. +45 98 58 11 00

Annoncesalg
Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22

det har ikke noget at gøre med elmotorens
ydelse.
Batteriet i Vivaro Hydrogen, som er
bilens rigtige navn, er på 10,5 kWh. Det
svarer nogenlunde til det batteri, der ligger i en Opel PHEV personbil – i Vivaro
Hydrogen giver det en ekstra rækkevidde
på ren el på 50 km, men hvorfor man gør
sig den ekstra umage, fortoner sig noget
i det fjerne, for en Vivaro på brint kan
betragtes som en helt almindelig Vivaro
diesel.
Bilen kommer i to længder, der er ikke
noget om flere højder på bilen, men Opel
oplyser alligevel, at brinttankene rummer
brændstof nok til mindst 400 km, så man
skal tanke lidt oftere end med en Vivaro
diesel, hvis man kører på motorvej, mens
de elektriske systemer med regenerering
i bykørsel er det samme, som man finder
på en fuldt elektrisk varebil.
De to vigtige oplysninger, vi mangler,
er tidspunktet for salgsstart og selvfølgelig bilens pris. Og når Opel er klar med
noget brint, vil Citroen og Peugeot følge
umiddelbart efter, mens Toyota kan få en
Proace brint uden Toyota teknik, ligesom
Fiat ventes at støde til, så snart man er fri
at kontraktlige forpligtelser med Renault.
Q

Der er ved at være trængsel på markedet for
varebiler på brint. Næste nye brintbil kommer
fra Opel
Af Jørli Petersen

Fokus på biler
Motorjournalisten
Jørli Petersen sætter i
hvert nummer af
Mester & Svend fokus
på biler til byggebranchen.

Tidligere på året meldte Opel klart ud:
Vi er ved at være klar med en Vivaro på
brint, lød det officielt fra Opels Michael
Lohscheller. Og de første biler skulle
allerede være på gaden i indeværende
år, selv om Opel endnu ikke har oplyst
noget endeligt om salgsstart hos hverken
tyske eller danske forhandlere.
Udgangspunktet for Vivaro på brint er
Vivaro som ren elektrisk varebil. Batterierne under vognbunden er erstattet af

tre brinttanke, der holder brint under et
tryk på 700 bar, og det lille batteri, der
findes i alle brintbiler, ligger gemt under
sæderne i kabinen.
Brændselscellen plus elmotoren ligger
i motorrummet, og det eneste, man kan
sige om bilens opbygning, må være, at
man ikke kan få en brint-Vivaro med
samme type gennemrækning, som man
finder på en standard diesel Vivaro.
Selve brændselscellen producerer kontinuerligt elektrisk energi svarende til 45
kW, frit oversat er det knap 60 HK, men

Der er ved at være trængsel på markedet for varebiler på brint. Næste nye brintbil kommer fra
Opel.

Den gode nyhed ligger i motoren
PSA-gruppen bliver en realitet, og når alt
er klappet og klart, og Fiat er blevet en
del af et fransk bilfirma, er det slut med
at sælge biler fra Renault.
Den nuværende aftale omkring Talento
bliver ikke fornyet. Efterfølgeren bliver
en Expert, Proace eller Jumpy, og her gør
man i 8-trins automatgear af en anden
type end det, der benyttes hos Renault,
Nissan og nu Fiat.
Q

Fiat Talento har
automatgear, men den
store gevinst ligger i
95 hestes-motoren
Af Jørli Petersen

Fiat har brugt nogen tid på at få den nye
opgraderede model Talento på plads på
det danske marked, og det er ikke fart
og tempo, der præger Fiats varebiler i
det hele taget, hvor øvrige mærker, der
sælger samme bil, synes at være lidt
længere fremme i bussen.
Men bedre halvsent end slet ikke, og
nu har Fiat fået styr på Talento med automatgear, som udelukkende findes på de
2-liters udgaver af ny Talento. Både 145
og 170 hestes udgaverne kan fås med
6-trins automatgear af typen dobbeltkobling, og før der tales om rabat af den ene
eller anden art, siger listeprisen 199.000
kr. før moms og levering.

Det har taget tid, men nu kommer den mest populære type varebiler også på Fiats program.
Typen med automatgear.

Netop motorerne i Talento er, som det
er tilfældet hos både Renault og Nissan,
den store og klart bedste nyhed ved seneste opgradering af modelprogrammet.
Fiat har fortsat en 95 hestes udgave af
Talento, her lever den gamle 1,6 motor

videre, men det er de 2-liters udgaver, der
er det attraktive.
Den nye Talento med automatgear kom
til Danmark i foråret.
Året 2021 er i øvrigt et skelsættende år.
Det er året, hvor den endelige fusion med

Automatgearet i Fiat Talento er af typen
dobbelt-kobling. Gearkassen er 6-trins og
det, man kalder en våd kobling.

Annonceinformation 2022
Formater og priser i 4 farver

Rabatter i et eller flere medier
Pris i DKK

1/1 side

29.500,-

Bredde x højde:

256 x 370 mm

1/2 side

20.800,-

Bredde x højde:

3 - 4 indrykninger...................................................................... ÷15 %
5 - 7 indrykninger...................................................................... ÷20 %
8 eller flere indrykninger .......................................................... ÷25 %
Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning i et eller
flere af forlagets magasiner: Mester & Svend, Puff, Byggeri,
BygTek m.fl.
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indrykkes inden for 12 måneder.

A: 124 x 356 mm
B: 256 x 176 mm

A
B

Placeringstillæg
Placeringstillæg: Side 3: +10 %, side 5: +5 %.
1/4 side

10.900,-

Bredde x højde:

B
A

Indstik

A: 124 x 176 mm
B: 190 x 116 mm
C: 256 x 86 mm

Et indstik er en effektiv markedsføring, der sikrer jeres budskab stor
opmærksomhed og efterlader et positivt indtryk hos læserne.

C

Det er nemt, enkelt og billigere end en Direct Mail.
1/8 side

6.900,-

Bredde x højde:

A: 58 x 176 mm
B: 124 x 86 mm
1/16 side

A

C

B

Pris fra kr. 1,88 pr. stk. Indhent venligst pris.
Kan distribueres selektivt på målgruppe og geografi.

3.900,-

Bredde x højde:

C: 58 x 86 mm

Generel information
Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Forsidespot
B

9.400,-

Bredde x højde:

A: 82 x 75 mm
B: Klistermærke
på forsiden
Ring for pris
Få din annonce på forsiden som klistermærke. Lige til at tage af.

A

1/1 bagside

34.500,-

Bredde x højde:

C: 256 x 370 mm

C

1/2 bagside

D

20.800,-

Bredde x højde:

D: 256 x 176 mm

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISOnewspaper26v4
Anbefalet opløsning: 200 dpi (79 pixels pr. cm)
Papir: 49 g. – Bladformat: Tabloid
Mester & Svend påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elektronisk annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale,
ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører erstatningsansvar for Mester & Svend.
Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerhedsstillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/mediebureau godkendt af Mester & Svend. Der ydes ingen godtgørelse på
indstik.
Mester & Svend forbeholder sig ret til ændringer.

Få Sponsoreret indhold med
i Mester & Svend
A: 1/1 side

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk
20.800,-

Venstreside

B: 1/2 side

10.900,-

Venstreside. Kan stables

A
B

- Send færdig tekst og foto.
Vi layouter siden.

Med Sponsoreret indhold kan du bringe nyheder om jeres produkter
og løsninger. Vi hjælper gerne med at skrive, så I får det helt rigtige
budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.

Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dk

BygTek Mobil

Send en
SMS til
5.000
håndværkere
Med BygTek Mobil kan I sende en SMS til 5.000 professionelle
håndværkere. I kan præsentere nye produkter, afholde konkurrencer
eller få håndværkerne til at downloade jeres app eller besøge jeres hjemmeside
– kun fantasien sætter grænser.
BygTek Mobil kan eksempelvis bruges til:
■ Mødebooking og leads

■ Lanceringer af nye produkter

■ Konkurrencer

■ Link til hjemmeside og link til app

■ Videopræsentation af produkter

■ Påvirkning op til messer og events

Fir
elle
coro

Referencer: STARK, Cembrit, Rockwool, Optimera, Rationel Vinduer, Nets, EDB Gruppen, ITW-Byg, Gyproc,
Bosch, FOG, Moelven, Bauhaus, Nissan, Swedoor, Bluebeam m.fl.

der s
estpr

Vi hjælper gerne med idé og tekst.
Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22
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